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Välkomna Yasuko och Daniel Dellming!
- Våra nya missionärer
1 april 2014
Kära vänner i Evangeliska Östasien Missionen
Det är med stor glädje som vi nu går in i
en ny tjänst med EÖM för att fortsätta vårt arbete i Japan som missionärer i samarbete med
UCCJ (the United Church of Christ in Japan).
Min fru, Yasuko, och jag är mycket engagerade i
Kwansei Gakuin Kyrkan, som ligger 10 minuters
promenad från vårt hem. Jag, Daniel, jobbar
som missionär och gymnasielärare på en skola,
Kwansei Gakuin, som grundades av en amerikansk metodistmission 1889. Skolan och kyrkan
EÖM:s nya missionärer Yasuko och Daniel Dellming
är oberoende av varandra, men har samma namn.
I 12 år (t.o.m. 31 mars 2014) har jag och Yasuko varit ”missions partners” med den brittiska Metodistkyrkan. Det har varit en välsignelse att få lära känna många bröder och systrar i Kristus, inte bara i England, men i andra länder i Europa, Afrika, Asien och Amerika. När nu metodistkyrkans arbete omorganisera-des kändes det helt naturligt att söka bli upptagen som missionär av EÖM, som har burit mina föräldrar genom bön och generöst stöd under alla dessa år. Vi kontaktade EÖM:s styrelse i somras och vi är tacksamma
att Arne Wikström kunde komma förbi i höstas för att träffa oss och se vår arbetsplats.
Jag fick min första tjänst som EÖM-missionär i Fuji församling när jag blev färdig med min utbildning
på Moody Bible Institute i maj 1994. Det var samma år som Fuji Christian Center, Falkhöjdens Kapell grundades. I januari, 1997 flyttade Yasuko och jag till Kanada för mina fortsatta studier och för några månaders
vistelse i Åseda i Småland. Yasuko och jag träffades på Moody 1992 och gifte oss 1995. Vi har tre barn: Johanna (16), Jeremia (14) och Julia (8).
Vi önskar framförallt förbön från EÖM och dess vänner och bekräftelse av vår tjänst som Herrens tjänare och förvaltare av Guds nåd och evangelium. Må Herren förbarma sig över oss och hjälpa oss att hämta
styrka i den nåd som vi får i Kristus Jesus (2 Tim. 2:1).
I Kristus förbundne,
Daniel Dellming

Det går att läsa mer om skolan på dessa hemsidor: http://www.methodist.org.uk/mission/world-church/asia-pacific/japan/danielyasuko-dellming

http://global.kwansei.ac.jp/index.html

Utdrag ur
Verksamhetsberättelse för år 2013 Evangeliska Östasienmissionen
Evangeliska Östasienmissionen grundades 1982 genom sammanslagning av Svenska Missionen i
Kina och Japan och Svenska Mongol- och Japanmissionen. Dessa missioner hade redan då en lång
historia bakom sig med verksamhet i Kina, Mongoliet och Japan. Missionens målsättning är enligt
dess stadgar att verka för Guds rikes utbredande i Östasien. Detta mål vill missionen uppnå genom
evangelisk förkunnelse och människovårdande verksamhet i samverkan med de nationella kyrkor
missionen samarbetar med.
EÖMs styrelse har under året bestått av Ida Andersson, Magnus Lidbeck, Mick Lidbeck (ordf), Tord
Ershammar (v. ordf.), Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, Håkan Leanderson, och Arne Wikström.
Arbetsutskottet har bestått av Mick Lidbeck, Jan-Endy Johannesson och Håkan Leanderson. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Jan-Endy Johannesson har under året
Jan-Endy Johannesson
varit anställd som missionssekreterare på 40 %. Under hösten sade Jan-Endy Johannesson upp sin
tjänst och Arne Wikström kallades och svarade ja till att bli EÖMs nya missionssekreterare. Missionens nya kontor kommer att bli i Stockholm. Kontoret i Tranås avvecklas succesivt under 2014.
Årshögtiden
EÖMs missionskonferens hölls 4-5 maj i Enebykyrkan, Enebyberg. Rapporter framfördes från resor i Kina och Mongoliet genom Jan-Endy
Johannesson och Arne Wikström. Under lördagskvällens missionsmöte medverkade makarna Lidbeck och Arne gav glimtar från vårens resa
till Japan. Ida Andersson berättade om ett unikt möte i Yunnan. Under söndagen delade vi gemenskap med Enebykyrkans medlemmar.
Arne höll predikan.
Kina
Under juni månad sjösattes ett projekt gällande stöd till barn med utvecklingsstörning, och deras familjer. Projektledaren Annelie Sköld samt
Jayasingh från Bethany Home ledde flera seminarier där också representanter från ett flertal särskolor från Shangqiu län fanns med. Besök
gjordes också på Bo´ai Childrens´s Health Center i Xuchang. Under hösten besökte fem representanter från Shangqiu, Xuchang och
Zhoukou även Bethany Home i Malaysia. Stöd till bibelskolan i Zhoukou samt till förskolan i Pucheng har skett även under 2013. Betydande
stipendier för högre studier har också utbetalats till Liang Yan och pastor Jiao i Zhoukou.
Både i Kina och Sverige har under året pågått arbete med att hantera missionens stora historiska samlingar. Inskanning av historiskt material har skett och Liu Hong har nyöversatt ”Min farfar i Kina”. Missionen har beslutat att stödja projektet ekonomiskt så att ansökan kan göras
om ISBN-nummer och därmed göra boken tillgänglig i hela landet.
Från Yuncheng, Svenska Missionens i Kina vagga, har information inkommit att en minnesplats för missionärer och deras barn, avlidna i
Kina, kommer att upprättas.
Japan
Samtal har under året förts mellan församlingarna och representanter för Sekei-samfundet. Denna organisation har sina rötter i det amerikanska Missionsförbundet. Samtalen har dock inte ännu lett fram till konkreta samarbetsplaner.
Styrelsen beslutade under året att anta Daniel och Yasuko Dellming som EÖMs missionärer. Tjänsten innebär inga ekonomiska förpliktelser
för missionen och ett speciellt avtal upprättas med Dellmings. Arne och Louise Wikström besökte landet både under vår och höst.
Mongoliet
Under året har missionen understött sina missionärer Bayaraa med make Okhio i pionjärarbetet i Ulan Bator och i Gula Baneret i Kina. Deras underhåll har under 2013 övertagits av församlingen i Fuji, Japan. Missionen har också förmedlat medel till Nergui som varit underhållen
av S:ta Clara församling, Stockholm. Ytterligare flera personer som arbetar vid Mongolian Mission Center har fått sitt underhåll från EÖM. Ett
ungt par från Gula Baneret i Kina har under året mottagit teologisk träning på MMC i Erdenet. Vår bön är att Bayaraa och Okhio tillsammans
med paret får vara med om att grunda församlingar på Mongolmissionsens tidigare fält.
Ekonomi
Till missionen har som gåvomedel, testamenten och bidrag inkommit 935.000 kr, vilket innebär en minskning mot föregående år med
316.000kr. Resultatet för år 2013 blev -309.000 kr, att jämföra med styrelsens budgeterade underskott på 350.000 kr. Differensen beror till
del på högre intäkter än väntat..
Missionens expedition med kontor, bibliotek, arkiv och övernattningsrum är förlagd till Storgatan 58 i Tranås. Under året har brevutskick och
epost-tidning ersatt papperstidningen EÖM-nytt. Besök har gjorts på hemmafronten i församlingar både av missionens sekreterare, styrelsemedlemmar samt andra engagerade understödjare av EÖM.
Vi ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått och ber om Guds ledning för framtiden.
Tranås 2014-03-19
EÖMs styrelse gm

Jan-Endy Johannesson

Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns på hemsidan:www.eom.nu

En sång för Nagasaki
Ny bok av Paul Glynn
Översatt av Håkan Hammarén
Fredestad förlag 2013
Om man bara kan besöka tva stader i Japan sa skulle jag valja Kyötö
öch Nagasaki. De sista aren har jag
besökt Nagasaki vid fyra tillfallen,
öch jag vill absölut aka dit igen!
Nagasaki ar kristendömens vagga i
Japan, öch ar förtfarande nagöt av
kristendömens huvudstad i Japan
med 10 % kristna. Pa 1500-talet
var 89 % av befölkningen kristna!
En sång för Nagasaki skildrar dr
Takashi Nagais levnadsöde. Han
var en berömd lakare öch radiölög
i Nagasaki under kriget, men hans Arne Wikström framför dr Nagais lilla hus som han kallade Nyokodo, ett namn
ateistiska trö fick sig en rejal knack som anknyter till Jesusordet ”Älska din nästa som dig själv.”
nar han fick tjanstgöra i Japans
grymma krig i Manchuriet. Tillbaka i Nagasaki upptacker han sitt lands kristna histöria söm berattar öm en
martyrernas kyrka. En kyrka praglad av en stark trö öch ett öutslackligt höpp. Dr Nagai lamnar sin ateism
öch blir en kristen.
Den 9 augusti 1945 slapper en amerikansk B- 29 atömbömben över Nagasaki. Den slar ner i det kristna Japans hjarta, stadsdelen Urakami. I ett slag dödas tiötusentals manniskör. Bland de överlevande söm skrackslagna blickar ut över den nukelara öknen finns dr Nagai.
I Nagasaki slutade kriget. I Nagasaki började freden. Atömbömbmuseet i Nagasaki ar en plats söm gör manniskan tyst öch förstummad. Varje gang! Det ar sa öfattbart aven öm man förstar det rent intellektuellt. Ett
besök har talar till hjartat. Vi köm precis till kl 11.02 – den tidpunkt da atömbömben falldes över Nagasaki
den 9 augusti 1945. En förvriden vaggklöcka i museet hade stannat just det ögönblicket da bömben briserade. Precis kl 11.02 annönserades en tyst minut öch ett specialskrivet pianöstycke spelades. Styrkan pa
bömben mötsvarar 5200 lastbilar fullastade med dynamit söm explöderar samtidigt.
Besöket vid Dr Nagais minnesmuseum gav öcksa starka intryck. Dr Nagai förlörade sin hustru genöm atömbömben men hans tva barn klarade sig genöm att de precis den dagen var pa landet. Dr Nagai var sjalv sjuk i
leukemi men kampade intill döden för att hjalpa skadade manniskör. Nar han blev allvarligt sjuk byggde
hans kristna vanner ett litet hus, kanske bara 5 kvadratmeter, dar han öch hans tva barn fick bö. Den japanske kejsaren besökte hönöm öch tackade för hans fina insats, en ara mycket fa förunnade. Dr Nagai blev
öcksa Nagasakis förste hedersmedbörgare. Han skrev 17 böcker dar han uppmanade alla manniskör att leva
i fred öch samförstand. Böken Nagasaki no kane - Klockorna i Nagasaki - slutförde dr Nagai pa ettarsdagen
av sin hustrus död, 9 augusti 1946. Det blev en bastsaljare öch en biösucce pa film. Dr Nagai har kallats Japans Ghandi men aven jamförts med Dag Hammarskjöld.
Låt oss förlåta varandra - ingen människa är perfekt. Låt oss älska varandra – vi är alla så ensamma. Om vi
börjar slåss, bråka eller kriga så kommer vi att gräma oss efteråt, skriver Dr Nagai i en av sina böcker.
Böken En sang for Nagasaki ar en av de mest gripande böcker jag last. Att man dessutöm lar sig mycket öm
japanskt tankande öch varderingar ar helt klart ett stört plus.
Arne Wikström
Beställ ditt exemplar hos oss! Pris 200 kr. Vi skickar boken fraktfritt! Beställ per mail, telefon eller post!
EÖM Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. info@eom.nu

”Änglarna betjänade honom”
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galiléen och döptes i Jordan av Johannes. När han
steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.
Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde
bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Markus 5:9-13
Även den älskade utsätts för prövningar. Att vara kristen är att ha en trygghet i botten,
men det kan inte hindra svårigheter i våra liv. Vi vet att kristna idag är de mest utsatta.
Enligt International Society for Human Rights drabbar 80 % av all religiös förföljelse i dag
troende kristna. Den mest förföljda gruppen i världen just nu är de kristna.

Magnus Lidbeck

Om Jesus sägs det: Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Och vi lever också ibland vilda djur,
ibland finns de inom oss. Det är en del av livet. Men löftet är att samtidigt kan änglarna betjäna oss. Att leva är väl detta –
vilda djur och svårigheter hotar att trasa sönder oss och få oss att känna hur svårt livet är. Men som kristna har vi också löftet
om änglarna som betjänar oss.
Det är en del av Guds löfte att vi också bärs av änglar. Ibland är änglarna konkreta människor, ibland förböner som bär oss,
ibland en bärande känsla inom oss mitt i det svåra. Änglarna betjänar oss när vi minst anar det …
Jesus levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så är det också för vännerna långt borta – och vännerna
nära oss här hemma. Vi tillhör våra kristna vänner i Kina, Japan och Mongoliet. Vi får tänka på dem och be för dem. Vi får
tillhöra det enorma nätverket.

Vi behöver ditt fortsatta stöd i
förbön och offrande
Barn med utvecklingsstörning
Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan
Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp
Bibelskolarbete i Shaanxi

Årshögtiden 24—25 maj i Enebykyrkan
Lördag 15.00 Offentligt årsmöte
16.00 Svensk konstnär möter Kinas vagga Janeric
Johansson
17.30 Kyrkan i Kina söker sina sanna rötter Mick
och Magnus Lidbeck tillsammans med Liu Hong
och doktor Feng

Stöd till bibelskolstudenter i Henan

19.00 Missionsmöte. Direktor Jayasingh. Ida
Andersson, Arne Wikström

Stöd till mongoliska missionärer

Söndag kl 11.00 Gudstjänst Arne Wikström



13.00 Samtal med EÖM:s gäster

Bayaraa och Okhio

Stöd till bibelskola i Mongoliet
Församlingsarbete i Japan

Våra missionärer:


Kerstin och Bo Dellming



Yasuko och Daniel Dellming

Besök oss på vår webbplats: www.eom.nu

Kontakta oss
Evangeliska Östasienmissionen
Rålambsvägen 46
112 56 Stockholm
Tel: 072-200 85 85

Plusgiro 5 02 15-3

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sammanslagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till
pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med
svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att
exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina
samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse
Arne Wikström (missionssekreterare), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, Håkan
Leandersson, Magnus Lidbeck.

